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                                                                                                                             Załącznik nr 1b 

REGULAMIN                                                                                                                                                                  
II BIEGU KRÓLEWNY I KRÓLEWICZA                                                                                                                                           

W RAMACH                                                                                                                                                               

II BIEGU KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 

     Atrakcyjność naszego biegu wynika z ogromnej potrzeby ruchu młodego człowieka. Dzieci chętnie rywalizują 

ze sobą, funkcjonuje natura sprawdzenia swoich możliwości na tle dużej grupy rówieśników. Uczestnictwo w 

1abiegu nie wymaga specjalnego sprzętu, można przyjść, przyjechać i pobiec, potrzeba tylko chęci. Bieg nie 

wymaga żadnych specjalnych umiejętności, bo jest naturalną formą. Biegać każdy potrafi, jedni trochę wolniej, 

drudzy szybciej. 

I.  TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI 

 26 LUTY 2017r godz. 13.05 

 Chocz, ul. Zapłocie i ul. Słowackiego 

II. CEL                                                                                                                                                                                                                                                               

 popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu       

 promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta i gminy 

 promocja Gminy Chocz jako zdrowego i wygodnego miejsca do zamieszkania 

III. ORGANIZATORZY  

 Urząd Miejski Gminy Chocz 

 Gminny Ośrodek Kultury 

IV. TRASA I DYSTANS  

Dystans - 100 metrów                                                                                                                                                                                 

Start: ul. Zapłocie 

Meta: ul. Słowackiego 

V. ZGŁOSZENIE  

 Karty zgłoszeń dostępne będą  u pań wychowawczyń przedszkola i szkoł, 

 Do karty zgłoszeń będą załączane dokumenty: 

- oświadczenie o stanie zdrowia 

-  zgoda rodziców na uczestnictwo 

 Wypełnione karty zgłoszenia łącznie z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka i zgodą na 
uczestnictwo należy dostarczyć do pań wychowawczyń w  terminie do 20 lutego 2017r. 
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Szczegółowe  informacje można uzyskać   

Telefonicznie : - Patrycja Woźniak - Konecka, tel.  62 7415 466, 608 022 835  

e- mail : patrycjakonecka@op.pl 

VI. LIMIT BIEGACZY 

Organizator ustala łączny limit uczestników biegu 150 dzieci , niezależnie od kategorii wiekowej. Po 
osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W dniu biegu 26 lutego 2017r. każde dziecko musi posiadać na głowie koronę. Korony będą 
wykonywane przez dzieci na zajęciach artystycznych w przedszkolu lub w ramach zajęć 
szkolnych. 

 W dniu 26 lutego 2017r. w niedzielę o godzinie 12:30 dzieci z rodzicami są zobowiązane do  
potwierdzenia obecności przy stoliku „BIURA ZAWODÓW” na ul. Zapłocie. Wówczas dzieciom 
będą wydawane numery startowe. 

 Rodzice ( lub opiekunowie ) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie i po biegu 

 Opiekun prawny dziecka oświadcz, że zapoznał się z regulaminem 

 Zgłaszający dzieci do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dziecka jest na ich 
wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 
biegu 

VII. PROGRAM BIEGU  

„Bieg Królewny i Królewicza” dla dzieci jest biegiem towarzyszącym głównej imprezie jaką jest           
II Bieg Króla Kazimierza Wielkiego.  

Planowany start biegu dla dzieci – godzina 13.05 

Biegi rozegrane zostaną w 3 kategoriach wiekowych i następującej kolejności : 

I kategoria : dzieci w wieku 10-12 lat 

II kategoria : dzieci w wieku 7-9 lat 

III kategoria : dzieci w wieku 5-6 lat 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

Zawodnicy zajmujące miejsca od  1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary. Ponadto 
wszystkie dzieci biorące udział w biegu otrzymają pamiątkowe medale za udział. 

IX. BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów – stolik rejestracyjny będzie ulokowany na ulicy Zapłocie. Biuro zawodów będzie 
czynne 26 lutego 2017r. w niedzielę przed startem od godziny 12.00 do 13.00. 
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 Bieg królewny i królewicza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Chocza oraz uczestników biegu, organizatorzy i 
funkcjonariusze policji  przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w dniu biegu oraz 
o poruszanie się zgodnie z obowiązującymi podczas biegu przepisami i oznaczeniami. 

 Organizator informuje, że nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych 
uczestników.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć uczestników biegu.   

 Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem 
imprezy. 

 Za rzeczy pozostawione lub zagubione na imprezie organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 Opiekunowie prawni dzieci zostali poinformowani, że organizatorzy imprezy nie ponoszą 
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne i majątkowe które 
wystąpiły przed , w trakcie i po biegu.  

 Opiekun prawny dziecka oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i 
własne ryzyko. 

 Opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym zawodnikom i osobom trzecim. 

 Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że zapoznał  
się i w pełni akceptuje wszystkie warunki regulaminu.  

 Dodatkowych informacji udzielają:   
- Dyrektorzy Szkół: 
- Zespół Szkół w Choczu, tel. 62 7415 319, 
- Szkoły Podstawowej w Kwileniu , tel. 62 7415 349, 
- Szkoły Podstawowej w Kuźni, tel. 62 7415 634, 

 

 

 


